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در یکصد و هفتاد و سومین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز در قالب سری گزارشات «رادیو فردا در هفتهای که گذشت!»،
بخشی از مهمترین فعالیتهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در چهارمین هفته از آبان ماه  1396را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

هفته پایانی آبان ماه  ،1396با یک شیرینی بزرگ برای مسلمانان جهان و البته همه بشریت همراه بود؛ پاک شدن نام داعش از
جغرافیای ملی عراق و سوریه و نابودی کامل این گروه تروریستی غربی – عربی – صهیونیستی ،پایان دو ماه عزاداری
شیعیان و مسلمانان در ماههای محرم و صفر را با شیرینی چندین برابری همراه کرد که نمیتوان از آن به راحتی عبور کرد و
رسانههای ضد ایرانی و ضد اسالمی وابسته به دولتهای غربی از جمله رادیو فردا نیز در غم این شکست عزادار شده و تمام
توان خود را به کار بستند تا به نحوی خود و اربابانشان را از شرمساری این شکست نجات دهند.

به همین دلیل و در همین راستا ،رادیو دیروز تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجلهای هفتگی با عنوان «رادیو فردا در
هفتهای که گذشت!» بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه آمریکایی را به طور خالصه و در یک مجموعه برای
مخاطبین خود مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که در این هفته به دلیل اهمیت پیروزی نیروهای مقاومت بر داعش ،با این
موضوع مجله را آغاز میکنیم.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و هفتاد و سومین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول چهارمین هفته از آبان ماه سال  23( 1396الی  30آبان ماه  )1396پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هفتاد و سومین
ٔ
واکنش رادیو فردا به نابودی داعش در عراق و سوریه و پیروزی مقاومت در "بوکمال" ،بهره برداری ضد ایرانی این رسانه
آمریکایی – صهیونیستی از قطعنامه سیاسی سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ،تالشها برای نسبت دادن بدهی
قدیمی انگلیس به ایران با جریان محاکمه جاسوس انگلیسی در کشورمان ،بررسی موج تعطیلی برنامههای پر سر و صدای رادیو
فردا ،تالش این رسانه نما برای مقابله با طرح موضوع استعفای اجباری نخست وزیر لبنان در عربستان و ...را مورد مشاهده
نمایید.

تالش رادیو فردا برای فرار از پذیرش شکست داعش

یکی از مهمترین رویدادهای این هفته جهان در این منطقه و در همسایگی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت؛ رویدادی که با
نقش آفرینی ایران اسالمی ،کار نشدنی از نظر غرب را به طور عملی واقعیت بخشید و قلب انسانهای با وجدان در سراسر دنیا
را شاد نمود.

در این هفته نیروهای بسیجی و مردمی شیعه و سنی ،با پیروزی در عملیات آزادسازی "بوکمال" در مرز سوریه و عراق،
آخرین پایگاه داعش در عراق و سوریه را نابود کردند و به طور کامل این تروریستها را به زانو درآوردند تا دیگر هیچ
نقطهای در این کشورها تحت تصرف آنها باقی نمانده باشد.

این در شرایطی است که غرب مدعی بود تا حداقل  30سال آینده نمیتوان داعش را در عراق و سوریه شکست داد.

در چنین شرایطی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا که با بهانههای خبرسازیهای داعش در منطقه خوراک خبری
خوبی به دست آورده بود تا با خوش خدمتی برای اربابانش جایگاه خود را تقویت کند ،با انتشار گزارشی بی توجه به همه این
واقعیتها ،با پرداختن به خبر شهدات چند تن از نیروهای مدافع حرم در این عملیات ،تالش میکند تا این موفقیت بزرگ را به
زیر سؤال برده و ازین طریق برای فرار از پذیرش شکست استفاده کند.

داعش در طول تمامی شش سال گذشته ،تلخترین جنایات تاریخ بشریت را برای مردان ،زنان و حتی کودکان عراقی و سوری
رقم زد و رادیو فردا نیز در پوشش ادعاهای حقوق بشری و انسان دوستی ،در واقعیت همه این سالها به عنوان ابزاری رسانهای
و تبلیغی برای این جریان خودنمایی کرد.

اما اکنون که پس از شش سال و تمام تالش غرب با همه ابزارهایش و حمایتهای همه جانبه برخی اعراب منطقه از
تروریستهای داعشی ،همزمان با پایان دو ماه عزاداری شیعیان در محرم و صفر ،قلبشان با شنیدن خبر نابودی داعش شاد شد،
رادیو فردا در کمال وقاحت نه تنها به این خبر نپرداخته است ،بلکه با بیان آماری از شهدای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
عملیات "بوکمال" ،سعی به انحراف واقعیت دارد.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در این گزارش مینویسد« :پنج ایرانی از جمله دو عضو ارشد سپاه پاسداران در منطقه بوکمال
سوریه کشته شدهاند .همزمان با گزارشها درباره نقش قاسم سلیمانی در فرماندهی عملیات بازپسگیری شهر بوکمال سوریه از
گروه حکومت اسالمی ،خبرگزاریهای ایران از کشته شدن حداقل پنج نیروی نظامی ایران از جمله دو عضو ارشد سپاه
پاسداران در این منطقه خبر دادند .خیرهللا صمدی ،از فرماندهان سابق تیپ  ۳۶انصار المهدی استان زنجان ،بر اثر اصابت
ترکش خمپاره در منطقه بوکمال سوریه مجروح و پس از انتقال از این منطقه درگذشت».

حال باید از این رادیوی داغدار پرسید اکنون این مساله مهم تراست یا مرگ داعش که آن را پوشش دهید؟!

رادیو دیروز به رادیو فردا "خسته باشید" میگوید و آرزو میکند همیشه در این نوع داغها بسوزید و از این خستگیها بمیرید.
خوشحالیم که هر آنچه به مغزهای نداشته و پوسیدهتان فشار آوردهاید تا با دروغپردازیها و جعل و تحریف ،به داعش روحیه دهید
و روحیه مخاطبان بیمارتان را تضعیف کنید ،هدر رفت و انشاء هللا بعد از این نیز همین گونه خواهد بود...تا باد چنین بادا!

سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که شخصا فرماندهی نبرد سخت "بوکمال" را برعهده
داشت ،در همین رابطه و پس از پیروزی کامل عملیاتی بر داعش در عراق و سوریه ،با صدور پیامی خطاب به رهبر معظم
انقالب اسالمی در خصوص این پیروزی اینگونه گفت« :شش سال قبل فتنهای خطرناک شبیه فتنههای زمان امیرالمؤمنین (علیه
السالم) که فرصت و حالوت درک حقیقی اسالم ناب محمدی (ص) را از مسلمانان سلب نمود این بار پیچیده و آغشته به س ّم
صهیونیسم و استکبار همچون طوفانی ویرانگر ،عالم اسالمی را درنوردید.
این فتنه خطرناک و مسموم با هدف آتش افروزی وسیع در عالم اسالمی و درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر ،توسط دشمنان
اسالم ایجاد گردید .حرکت خبیثانه ای که تحت نام "حکومت اسالمی عراق و شام" در همان ماههای اولیه موفق شد با اغفال دهها
هزار جوان مسلمان دو کشور ،بسیار اثر گذار و سرنوشت ساز عالم اسالمی "عراق" و "سوریه" را دچار بحران بسیار
خطرناکی کند و صدها هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشورها را همراه با هزاران روستا ،شهر و مراکز مهم استانی به

تصرف درآورد و هزاران کارگاه و کارخانه و زیرساختهای مهم این کشورها از جمله ،راهها ،پلها ،پاالیشگاهها ،چاهها و
خطوط نفت و گاز و نیروگاههای برق و موارد دیگری از این نوع را تخریب نمودند و شهرهای مهمی همراه با آثار گران بهای
تاریخی و تمدن ملی آنها را با بمب گذاری از بین برده و یا سوزاندند.
اگر چه آمار خسارتهای وارده قابل احصاء نیست اما بررسیهای اولیه حاکی از پانصد میلیارد دالر میباشد.
در این حادثه ،جنایات بسیار دردناکی که غیر قابل نمایش است رخ داد؛ از جمله :سربریدن کودکان یا پوست کندن زنده زنده
مردان در مقابل خانوادههای خود ،به اسارت گرفتن دختران و زنهای بی گناه و تجاوز به آنان ،سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح
دسته جمعی صدها جوان.
مردم مسلمان این کشورها متحیر از این طوفان مسموم ,بخشی گرفتار خنجرهای برنده جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیونها
نفر دیگر خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شهرها و کشورهای دیگر شدند.
در این فتنه سیاه ،هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان تخریب و یا ویران گردید و بعضا مسجد را به همراه امام جماعت و
نماز گزاران آن با هم منفجر نمودند.
بیش از شش هزار جوان فریب خورده به نام دفاع از اسالم به صورت انتحاری با خودروهای پر از مواد منفجره خود را در
میادین ،مساجد ،مدارس ،حتی بیمارستانها و مراکز عمومی مسلمانها منفجر کردند؛ که در نتیجه این اعمال جنایتکارانه دهها
هزار مرد ،زن و کودک بی گناه به شهادت رسیدند.
تمامی این جنایتها بنا به اعتراف عالیترین مقام رسمی آمریکا که هم اکنون ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد توسط
رهبران و سازمانهای مرتبط با آمریکا طراحی و اجرا گردیده است کما اینکه همچنان این روش توسط رهبران کنونی آمریکا
در حال طراحی و اجرا است.
آنچه پس از لطف خداوند سبحان و عنایت خاص رسول معظم اسالم (صل هللا علیه و آله) و اهل بیت گرانقدرش باعث شکست
این توطئه سیاه و خطرناک گردید ،رهبری خردمندانه و هدایتهای حکیمانه حضرت مستطاب عالی و مرجع عالیقدر حضرت
آیت العظمی سیستانی بود که موجب بسیج کلیه امکانات برای مقابله با این طوفان مسموم گردید.
یقینا پایداری دولتهای عراق و سوریه و پایمردی ارتشها و جوانان این دو کشور خصوصا حشدالشعبی مقدس و دیگر جوانان
مسلمان سایر کشورها با حضور مقتدرانه و محوری حزب هللا به رهبری سید پر افتخار آن ،جناب سید حسن نصرهللا (حفظه هللا
تعالی) نقش تعیین کنندهای در به شکست کشاندن این حادثه خطرناک داشتند.
قطعا نقش ارزشمند ملت و دولت خدمتگذار جمهوری اسالمی خصوصا ریاست محترم جمهوری اسالمی ،مجلس ،وزارت دفاع و
سازمانهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشورمان در حمایت از دولتها و ملتهای کشورهای فوق الذکر قابل تقدیر است.
حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرتعالی در این میدان ،با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با
پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی – صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه ،پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم
میکنم و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی ،عراقی،
سوریهای ،لبنانی ،افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند این
پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسالمی و ملتهای مظلوم عراق و سوریه و
دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض مینمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این
پیروزی بزرگ بر زمین میساییم».

رهبر معظم انقالب نیز در پاسخ به این فرمودند« :خدای بزرگ را با هم ٔه وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکاران ٔه شما و
شجره خبیثهئی را که به دست طواغیت جهان غرس شده بود ،به
خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف ،برکت عطا فرمود و
ٔ
دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشهکن ک» رد .این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود،
ضربهٔ سختتر به سیاست خباثتآلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ض ّد صهیونیستی و تضعیف
ی این گروه گمراه هدف گرفته بود .ضربه بود به دولتهای قبلی و کنونی امریکا و
دولتهای مستقل را به وسیله رؤسای شق ّ
رژیمهای وابسته به آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند و همهگونه پشتیبانی کردند تا سلط ٔه نحس خود را در منطق ٔه
توده سرطانی و مهلک نه
غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند .شما با متالشی ساختن این
ٔ
فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همهٔ ملتها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید .این نصرتی الهی و مصداق :و ما
رمیت اذ رمیت و لکن هللا رمی بود که بهخاطر مجاهدت شبانهروزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
اینجانب صمیمانه به شما تبریک میگویم و با این حال تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت نشود.

آنهائی که با سرمایهگذاری سنگین این توطئهٔ شوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست سعی خواهند کرد آن را در بخشی
دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند .حفظ انگیزه ،حفظ هوشیاری ،حفظ وحدت ،زدودن هر پسماند
خطرناک ،کار فرهنگی بصیرتافزا و خالصه ،آمادگیهای همهجانبه نباید فراموش شود .شما را و همهٔ برادران مجاهد از
کشورهای عراق و سوریه و دیگران را به خدای بزرگ میسپارم و به همهٔ شما سالم و دعا میکنم».

ابراز خشم غرب علیه ایران ،با قطعنامههای حقوق بشری

در پی پیروزیهای جبهه مقاومت در منطقه و شکست کامل داعش در عراق و سوریه ،غرب که سیاستهای خود را کامال نابود
شده میبیند با طرح دوباره ادعاهای حقوق بشری تالش کرده است تا اعمال فشار ظالمانه بر مردم ایران را بیشتر کند و به این
امید باشد که با این فشارها و ظاهرسازیهای عوام فریبانه ،شکستهای خود را کتمان کرده و زورنه امیدی برای خود بیابند.

در همین راستا و در شرایطی که منطقه مملو از خشونت علیه بشریت است و عاملین عربی – غربی خون انسانهای بی گناه را
در شیشه کردهاند ،انگشت اتهام غرب بار دیگر به سمت جمهوری اسالمی ایران نشانه رفته و شاید صدور قطعنامهای ضد
ایرانی در موضوع حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد بودهایم؛ جایی که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا فرصت را
غنیمت دانسته تا با بازتاب این اقدام یکجانبه و دروغین ضد ایرانی ،برای اربابان خود دُم تکان دهد و توجه آنها را به خود جلب
کند تا شاید شکست داعش را کمتر احساس کنند.

رادیو فردا در توضیح گزارش خود مینویسد« :به تأکید سازمان گزارشگران بدون مرز ،ایران یکی از پنج زندان بزرگ
روزنامهنگاران در جهان است .ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در زمینه تعداد اعدامها هستند و سازمانهای
مدافع حقوق بشر ،کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکلهای فرادولتی ،بارها در مورد شمار باالی اعدام در ایران هشدار داده
و از آن انتقاد کردهاند .در شهریورماه سال جاری هم عاصمه جهانگیر که سال گذشته جانشین احمد شهید شد در نخستین گزارش
خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و
اقلیتهای دینی در کشور همچنان ادامه دارد».

در واکنش به قطعنامه تازه مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد از کارنامه ایران ،سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی
روز چهارشنبه ۲۴ ،آبانماه ،آن را «مردود»« ،بیاعتبار» و «سیاسی» دانست .روز سهشنبه قطعنامه تازهای در کمیته سوم
مجمع عمومی سازمان ملل با  ۸۳رأی موافق و  ۳۰رأی مخالف به تصویب رسید که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیتهای
مذهبی و قومی و تبعیض سازمانیافته دولتی علیه اقلیتها در ایران انتقاد شده است .در این قطعنامه تازه همچنین از آمار باالی
اعدامها ،وضعیت بد زندانها ،شکنجه و بازداشتهای خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است .به گزارش وبسایت سازمان
ملل ،این قطعنامه با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران» توسط کانادا ارائه شده بود .همچون گذشته،
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی روز چهارشنبه نیز در واکنش به این قطعنامه انتقادی از کارنامه حقوق بشر ایران آن
را «مردود» و «غیرقابل قبول» دانست.

در حالی که عربستان سعودی به بهانه مبارزه علیه فساد ،رقیبان ولیعهد را بدون برگزاری محاکمه زندانی کرده است ،و همواره
حجم عظیمی از اعدامهای عقیدتی و سیاسی در عربستان سعودی اتفاق می افتد ،اما رادیو فردا و دیگررسانه های همسو هیچ
توجهی به اقدامات آل سعود ندارند و این خود حاکی از سیاسی بودن موضوعات حقوق بشری است .به گزارش خبرگزاری مهر،
بهرام قاسمی ،سخنگوی این وزارتخانه ،روز چهارشنبه همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که از موضوع حقوق بشر
«استفاده ابزاری ،گزینشی و سیاسی» میکنند .پیشتر هم اسحاق آل حبیب ،قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل ،که در
نشست کمیته سوم مجمع عمومی حضور داشت با انتقاد از تصویب این قطعنامه گفته بود که کشورهایی همچون کانادا سیاست
خارجی توام با «استانداردهای دوگانه و تبعیضآمیز» دارند.

پرداخت بدهی یا وازیر هدیه برای آزادی یک جاسوس؟!

حتما نام "نازنین زاغری" را بارها شنیدهاید؛ این نام یکی از پرکاربردترین بهانههای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
در چند وقت اخیر برای حمله سیاسی و رسانهای به ایران محسوب میشود .جاسوسی که پس از رو شدن دستش بازداشت شده و
این شناسایی و محاکمه به موقع توسط کشورمان بار دیگر شکستی را به اربابان رادیو فردا تحمیل کرد.
در این هفته هم این جاسوس انگلیسی به شکلی در خط مقدم این هجوم رسانهای علیه کشورمان حضور داشت؛ جایی که رادیو
فردا در گزارشهایی تالش کرده بود وانمود کند دولت انگلیس قرار است برای آزادی وی به ایران پول پرداخت کند و به نوعی
ایران با انگلیس بر سر وی معامله کند.

رادیو فردا با پرداختن به خبر "اعالم آمادگی بریتانیا برای بازپرداخت  ۴۰۰میلیون پوند بدهی به ایران" مینویسد« :روزنامه
بریتانیایی تلگراف خبر میدهد که دولت بریتانیا اعالم آمادگی کرده است تا در ازای آزادی نازنین زاغری  ۴۰۰میلیون پوند
(معادل  ۵۲۷میلیون دالر) پول به ایران بازپرداخت کند .نازنین زاغری رتکلیف ،امدادگر ایرانی-بریتانیایی است که هنگامی که
برای سپری کردن تعطیالت به ایران سفر کرده بود در فروردینماه سال  ۹۵بازداشت و مدتی بعد به «توطئهچینی» به منظور
سرنگونی حکومت متهم شد .در حالی که خانم زاغری اتهامات حکومت علیه خود را تکذیب میکند ،دادگاهی در تهران او را به
پنج سال حبس محکوم کرده است".

اما جالب است که خیلی زود مشخص میشود این پول بدهی قدیمی انگلیس به ایران است که خیلی زودتر از اینها باید پرداخت
میکرد.

به اذعان خود رادیو فردا« :روزنامه تلگراف روز چهارشنبه  ۲۴آبان نوشت مبلغی که بریتانیا حاضر به پرداخت آن شده در
چارچوب پولی است که آن کشور به خاطر یک معامله تسلیحاتی در زمان آخرین شاه ایران به ایران بدهکار است .این قرارداد
تسلیحاتی حدود چهل سال پیش امضا شد و بنابر گزارشها ،بریتانیا بخشی از سالحها و تجهیزات را به ایران تحویل نداده
است».

در این بخش جا دارد دو سؤال اساسی نیز از دست اندرکاران رادیو فردا پرسیده شود؛ اول این که که آیا هرکس دیگری که در
ایران از کشور انگلیس حضور داشته باشد را هم بازداشت کنیم همین مقدار به ما غرامت میدهند؟ و دوم این که اصال چرا باید
یک فرد دارای تابعیت ایرانی برای چنین کاری انتخاب شود؟

بدهی  450پوندی انگلیس به ایران به دلیل عدم انجام تعهد در خصوص فروش تانک به کشورمان در قبل از انقالب بوده است.

سفیر ایران در لندن ضمن رد ارتباط بین باز پرداخت «بدهی  ۴۵۰میلیون پوندی بریتانیا به ایران» و آزادی نازنین زاغری،
خبر داد که قرار است این مبلغ در روزهای آینده پرداخت شود .حمید بعیدینژاد ،روز جمعه  ۲۶آبان ،در تلگرام خود نوشت که
بعد از دو دهه دعوای حقوقی ،پرداخت بدهی بریتانیا به ایران به «مرحله نهایی» خود رسیده است و قرار است این مبلغ طی
روزهای آینده پرداخت شود .آقای بعیدینژاد در این زمینه گزارشها درباره ارتباط بازپرداخت این مبلغ با آزادی نازنین زاغری
را «تصوری کامال نادرست» خواند.

بنیاد تامسون رویترز ،شرکت چندملیتی است که با هدف ترویج دموکرسی به سبک غربی تأسیس و در زمینه رسانههای گروهی
و آموزش خبرنگاری مشغول به فعالیت میباشد و از مهمترین شرکتهای وابسته به آن میتوان به خبرگزاری رویترز اشاره
کرد .زاغری خود را اینگونه در سایت این بنیاد معرفی میکند :در چند سال گذشته من در کشورهای مختلفی چون لبنان ،مراکش

و گرجستان برنامههای آموزشی برگزار کردهام ،من با روزنامه نگاران ،نمایندگان مجلس و نمایندگان پارلمانی زیای آشنا شدم و
در مورد نحوه پوشش اخبار مجلس و بهبود مهارتهای خبرنگاران و چگونگی ارسال پیامهای آنان صحبت کردهام.

ایستگاه تعطیلی در رادیو فردا

یکی از پر هزینهترین برنامههای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا که بیشترین زمان پخش را به خودش اختصاص
داده بود "ایستگاه پنجشنبه" با اجرای مجری فراری صدا و سیمای کشورمان" ،فرشید منافی" بود.

این برنامه با سر و صدای بسیار و تبلیغاتی گسترده آغاز شد اما خیلی زود به یکنواختی رسید و نارضایتی مخاطبین ازین برنامه
خسته کننده  4ساعته را به همراه داشت و همین امر باعث شد تا خیلی زودتر از برنامههای قبلی این رسانه ضد ایرانی و شخص
"فرشید منافی" این بار شاهد شکست این پروژه و تعطیلی آن باشیم.

این برنامه را فرشید منافی مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسالمی به عنوان مجری اصلی اداره میکند و در کنار او در
بخشهایی همچون ایستگاه بین الملل ،ایستگاه اقتصاد و ایستگاه موسیقی توسط مجریان دیگری همچون هانا کاویانی اجرا می
شود .البته گذر از دالیل بی شماری که میتواند منجر به تعطیلی طوالنیترین برنامهٔ رادیوفردا شود که  4ساعت به طول می
انجامد ،میتوان فسادهای اخالقی عوامل این برنامه و حواشی فراوان موجود در هفتههای اخیر این برنامه را نیز در کنار
عواملی چون اختالف مجریان با مدیران این رسانه ،بحران بی مخاطبی و نیز بحران اقتصادی را نیز به صف این دالیل اضافه
کرد.

وضع اسف بار زندگی خودفروختگاه وابسته به غرب در غربت روز به روز بدتر شده و پشیمانی بی فایده آنها که هیچ
خریداری ندارد باعث عقدههای گستردهتری در این افراد برای ایران ستیزی شده که در اخبار و برنامهها و نیز صفحات شخصی
آنان به خوبی قابل رویت است.

تعطیلی برنامههای رادیوفردا در چند وقت اخیراتفاق عجیبی و غریبی نبوده و بارها شاهد آن بودهایم .کاهش مخاطبین رادیو فردا
که ناشی از انتشار اخبار دروغ و چند پهلو و قضاوتهای احمقانه نسبت به موضوعات مختلف و نیز عواملی بی سواد و مزدور
باعث شده این رسانه هر روز مخاطبانش را از دست بدهد.

تعطیلی و عدم پخش یکی دیگر از برنامههای این رسانه با نام صدای فردا یکی دیگر ازین موارد است .صدای فردا ،مجلهای
هفتگی در رادیو فرداست که در آن پرسشها ،پیشنهادها ،انتقادها و مشکالت شما ،در ارتباط با رادیو فردا و بخشهای مختلف
این رسانه پاسخ داده میشود.

این برنامه روزهای جمعه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشد و بازپخش آن را آن نیز نیمهشب
جمعهها ۹ ،صبح روزهای شنبه ،و همچنین یکشنبهها ساعت  ۹در رادیو فردا روی آنتن میرفت و جواد کوروشی بابک
غفوری آذر هم معموال اجرای آن را به همراه دیگر مجریان رادیوفردا بر عهده داشتند.

در هر حال کاهش مخاطبین این رسانهٔ وابسته به کاخ سفید از دالیل متعدد تعطیلی این برنامههاست اگرچه مشکالت مالی هم
گریبان گیر عوامل خودفروختهٔ این رسانهٔ معاند است و شایعه یتعطیلی برنامههای دیگر چون پارادوکس ،میزبان و ساعت ششم
کرکره آنها نیز پایین خواهد آمد.
در چند وقت اخیر باال بوده و دیر یا زود
ٔ

واکنش رادیو فردا به واقعیت حضور حریری در عربستان

حتما در این هفته خبر استعفای ناگهانی "سعد حریری" نخست وزیر لبنان در عربستان و از طریق یک شبکه ماهوارهای سعودی
را شنیدهاید؛ این موضوع در حالی صورت گرفته است که شواهد امر و اظهارات مقامات لبنانی حاکی از حضور اجباری
"حریری" در عربستان سعودی است .به عبارتی آل سعود با گروگان گیری وی و خانوادهاش او را مجبور به این استعفای
غیرحضوری کرده است.

در این بین رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا که همواره حامی منافع اربابان غربی و البته دوستان عرب خود در منطقه
بوده است ،اینبار نیز وارد عمل شده و با انتشار گزارشهایی تالش کرده است تا این موضوع را آن طور که خواست اربابانش
است ،منعکس نماید.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در گزارشی به طرح احتمال گروگان گیری "سعد حریری" در عربستان واکنش نشان داد و با
هدف رد کامل این موضوع ،نوشت« :استعفای ناگهانی سعد حریری که از طریق یک بیانیه تلویزیونی از ریاض پخش شد ،لبنان
را به صحنه اصلی کشمکشها و رقابت میان ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه تبدیل کرده است .میشل عون گفته است تا
زمانی که سعد حریری به لبنان بازنگردد و استعفای خود را به طور رسمی تسلیم نکند ،کنارهگیری او را نخواهد پذیرفت .سعد
حریری گفته است در روزهای آینده به لبنان بازخواهد گشت .در حالی است که مقامات ارشد دولت لبنان و افراد نزدیک به سعد
حریری هفته پیش به رویترز گفتند که عربستان سعودی او را نگه داشته و قانعش کرده که استعفا دهد .آقای حریری شایعه حصر
خود را تکذیب کرده و حتی وعده داده بود که روز پنجشنبه به لبنان بازخواهد گشت .دولت عربستان سعودی نیز بازداشت آقای
حریری و یا مجبور کردن او به استعفا را تکذیب میکند .دولت ائتالفی لبنان سال گذشته و بر اساس توافقی شکل گرفت که در
آن میشل عون رییس جمهور و سعد حریری نخست وزیر شد و تعدادی از اعضای حزب هللا نیز به عضویت کابینه درآمدند.
عربستان سعودی هفته گذشته لبنان را متهم کرد که علیه این کشور اعالم جنگ داده است .دلیل آن فعالیتهای حزب هللا در
کشورهای عربی دیگر بود .عربستان سعودی حزب هللا را یک گروه تروریستی میداند».

این در شرایطی است که بر اساس آن چه رسانههای مختلفی از جمله رویترز منتشر کرده است" ،میشل عون" رئیس جمهور
لبنان به صراحت در بیانیهای تأکید کرده است" :ما نمیپذیریم که او [سعد حریری] گروگان بماند و دالیل بازداشت او را نمی
دانیم".

این مقام لبنانی به نمایندگی از دولت و ملت این کشور میگوید" :لبنان تأیید میکند که خانواده حریری نیز در خانه خود در
عربستان سعودی در حالت بازداشت هستند و هر گاه خانه را ترک کرده و یا بازمیگردند آنها را بازرسی میکنند".

جبران باسیل وزیر خارجه لبنان و رهبر حزب آقای عون نیز در همین باره میگوید" :این وضعیت عادی نیست".
جالب اینجاست که موضوع به مسائل داخلی لبنان نیز تنها ختم نشده و ایران را هم درگیر ماجرای استعفای آقای حریری میکند.
وی در جریان استعفای خود در عربستان تحت فشار آل سعود ،وادار به طرح اتهاماتی علیه جمهوری اسامی ایران شده است و
مقامات فرانسوی و آمریکایی از این اتهامات تحت فشار سعید حریری برای فشار بر ایران استفاده میکنند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هفتاد و سومین شماره از مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که همانند هفتههای پیشین با عنوان
"رادیو فردا در هفتهای که گذشت!" منتشر گردیده و در این شماره به بررسی خالصه وار بخشی از مهمترین برنامهها و
گزارشات این رسانهٔ صهیونیستی – آمریکایی در چهارمین هفته از آبان ماه  23( 1396الی  30آبان ماه  )1396پرداخته است.

